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ที TSTH 025/2560 รม/ปส/ปบ       9 พฤษภาคม 2560 

 

เรียน กรรมการและผู้จัดการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

เรือง  ชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับไตรมาสที 4 ของปีการเงนิ 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)  และรอบปี

การเงนิ 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) 

 

             บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชีแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสาํหรับไตรมาสที 4  

ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) และรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) ดงันี                    

 

1. ผลการดําเนินงาน 

 

ในปี 2559 เศรษฐกิจของไทยเติบโต 3.2 % ดีขนึจากปี 2558 ซงึเติบโต 2.9 % การบริโภคในภาคเอกชนขยายตวัต่อเนืองที 

3.1% ซงึได้รับการสนบัสนนุจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การลงทนุในภาครัฐยงัเติบโตดีจากโครงการ

โครงสร้างพืนฐานทีทําต่อเนือง   ในขณะเดียวกนัการใช้จ่ายในภาครัฐมีการเติบโตช้า เมือเทียบปีต่อปีเป็นผลจากการเร่ง

การเบิกจ่ายในงวดปีก่อนทีสงูขนึในช่วงทีมีการทําประมาณการทําให้อตัราการเติบโตลดลง   การบริโภคทงัในภาคเอกชน

และการลงทุนในภาครัฐขยายตวัจากความเชือมนัในภาคธุรกิจทีเพิมขนึจากเสถียรภาพทางการเมืองทีเพิมขนึและการใช้

จ่ายภาครัฐทีเพิมขนึในเขตชนบท  นอกจากนีเศรษฐกิจไทยยงัจะได้รับประโยชน์จากความพยายามของรัฐบาลในการใช้

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนือง 

 

จากทีกลา่วมา ในไตรมาส 4 ของรอบปีการเงิน 2560(มกราคม – มีนาคม 2560)  บริษัทมีปริมาณการขาย 344 (‘000) ตนั  

โดยมี EBITDA และ กําไรก่อนภาษีเงินได้  (ก่อนหกัรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ)  412 ล้านบาท และ 233 ล้านบาทตามลาํดบั 

และมีกําไร(ขาดทนุ)หลงัภาษีเงินได้ (หลงัหักรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ)  (386) ล้านบาท  สาํหรับรอบปีการเงิน 2560 

(เมษายน 2559-มีนาคม 2560) บริษัทมีปริมาณการขาย 1,263(‘000ตนั) สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-

มีนาคม 2559)  อยู่ที10 %  บริษัทมีกําไรก่อนภาษีเงินได้ 441 ล้านบาท ผลเบืองต้นมาจากการบนัทกึรายการค่าใช้จ่าย

พิเศษทีเกิดขนึในไตรมาส 4 ของรอบปีการเงิน 2560(มกราคม – มีนาคม 2560)   หากไม่รวมผลกระทบดังกลา่ว จะมียอด

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,059 ล้านบาทและEBITDA 1,734 ล้านบาท 
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1.1 ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 4 ของปีการเงนิ 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) และรอบปีการเงนิ 2560   

 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) เปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน 

1.1.1 ยอดขายสุทธิ 

        ปริมาณการขายในไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) บริษัทมีปริมาณการขาย 

              344(‘000ตนั) สงูกว่าไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) และไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 

 (มกราคม-มีนาคม 2559) อยู่ที 14% และ 9% ตามลําดบั โดยมียอดขายสทุธิ 5,846 ล้านบาท สงูกว่าไตรมาส 3  

 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) และ ไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)  

 อยู่ที 26% และ 38% ตามลาํดบั สาเหตหุลกัจาก:         

                                            

 เงือนไขการขายสําหรับตลาดสนิค้าเหล็กลวดและเหลก็ลวดคาร์บอนสงูดีขนึ 

 การขายสง่ออกต่างประเทศสงูขนึเมือเทียบกบัช่วงเวลาทีเปรียบเทียบ 

 การเพิมขนึของราคาขายสนิค้าเนืองจากการเพิมขนึของแนวโน้มราคาสนิค้าเหล็กทรงยาวทัวโลก 

 

ปริมาณการขายในรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) บริษัทมีปริมาณการขาย 1,263  

 (‘000ตนั) สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559) อยู่ที 10%   โดยมียอดขายสทุธิ 19,701 

 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559) อยู่ที 18% สาเหตหุลกัจาก: 

 

 ปริมาณการขายทีเพิมขนึจากสนิค้าเหลก็ลวด 62% เนืองจากราคาสนิค้านําเข้าจากจีนมีราคา

สงูขนึจากการนําเข้าทีมีน้อยลงและกระทรวงพาณิชย์พิจารณาทบทวนมาตรการในการตอบโต้

การทุ่มตลาดสนิค้าเหลก็นําเข้าสง่ผลให้ลกูค้ากลบัไปซือสนิค้าจากผู้ผลติในประเทศแทน 

 การชดเชยกบัปริมาณการสง่ออกทังปีทีลดลง 

 การเพิมขนึของราคาขายสนิค้าเนืองจากการเพิมขนึของแนวโน้มราคาสนิค้าเหล็กทรงยาวทัวโลก 

  

  1.1.2     กําไรก่อนหักภาษีเงนิได้ และ EBITDA 

   บริษัทมี EBITDA ในไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)  412 ล้านบาท ใกล้เคียง 

  ไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2560 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559) และสงูกว่าไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559  

  (มกราคม-มีนาคม 2559) อยู่ที 22%   บริษัทได้ทําการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายพิเศษ 618 ล้านบาทในไตรมาส 4  

  ของปีการเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) ประกอบด้วย ประมาณการด้อยค่าสนิทรัพย์โครงการเตาถลงุ MBF 

   ซงึยงัคงหยดุการผลิตตงัแต่ปี 2554  528 ล้านบาท ประมาณการค่าเผือสนิทรัพย์ล้าสมัยและตัดบญัชีของสนิทรัพย์ 

  และวตัถุดิบคงคลงัเก่า 90 ล้านบาท    ทําให้ในไตรมาส 4 ของปี การเงิน 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)  มี 

  กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (386) ล้านบาท เทียบกบัไตรมาส 3 ของปีการเงิน 2559 (ตลุาคม-ธันวาคม 2559)   
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  ซงึมีกําไรก่อนหักภาษีเงินได้ 256 ล้านบาท และไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 (มกราคม-มีนาคม 2559)   

  ซงึมีกําไรก่อนหักภาษีเงินได้ 156 ล้านบาท 

 

   บริษัทมี EBITDA ของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 2560)  1,734 ล้านบาท สงูกว่ารอบปี 

  การเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559) อยู่ที 98% และมีกําไรก่อนหกัภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2560  

  (เมษายน 2559-มีนาคม 2560) 441 ล้านบาท สงูกว่ารอบปีการเงิน 2559 (เมษายน 2558-มีนาคม 2559) อยู่ที 97%    

 

   ผลประกอบการทีดีขนึเป็นผลมาจากการเพิมขนึของราคาขาย  ต้นทนุการแปลงสภาพทีลดลง 

  และต้นทนุทางการเงินทีลดลงช่วยชดเชยต้นทนุจากราคาเศษเหล็กทีเพิมขนึ 

   

2. ฐานะการเงนิ 

 

2.1 สินทรัพย์ 

 

ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิมขนึ 40 ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปีการเงิน 2559 (มกราคม - 

มีนาคม 2559) เนืองจาก 

 เงินสดในมือลดลง (235) ล้านบาท จากการการจ่ายคืนเงินกู้ ระยะยาวและระยะสนัทีถงึกําหนด  

 ลกูหนีการค้าและลกูหนีอืนเพิมขนึ 297 ล้านบาทจากมูลค่าการขายทีสงูขนึ 

 สนิค้าคงคลงัเพิมขนึ 816 ล้านบาท จากการเพิมขนึของสนิค้าสาํเร็จรูปและเศษเหลก็ เพือรองรับการผลติ

ของโรงงานและการให้บริการแก่ลกูค้า 

 ทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลง (1,226) ล้านบาท จากการตดัค่าเสอืมราคา (240) ล้านบาท  ประมาณการ

มลูค่าลดลงของเครืองจกัรโครงการ MBF (465) ล้านบาท และ การจดัประเภทรายการใหม่ของเครืองจักร

โครงการเตาถลงุ MBF  (521) ล้านบาทไปยงั สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนทีถือไว้เพือขาย 

 สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืนลดลง (154) ล้านบาท จากการตัดจําหน่ายบญัชีภาษีเงินได้นิติบคุคลขอคืนของปี

ก่อน (124) ล้านบาท ซงึตดัจําหน่ายในไตรมาส 1 ของปีการเงิน 2560 (เมษายน-มิถนุายน 2559) 
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2.2 หนีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 

            ณ วนัที 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนีสนิรวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 40 ล้านบาท จากไตรมาส 4 ของปี 

            การเงิน 2559 (มกราคม - มีนาคม 2559) เนืองจาก: 

 

 เงินกู้ ยืมระยะยาวลดลง (200) ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการชําระ 

 เงินกู้ ยืมระยะสนัลดลง (51) ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ตามกําหนดการชําระ 

 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีเพิมขนึ 25 ล้านบาท  

 สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิมขนึ 210 ล้านบาท จากผลกําไรสทุธิของรอบปีการเงิน 2560 (เมษายน 2559-มีนาคม 

2560) 

 

 

         จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

 

        (นายราจีฟ มังกัล) 

                   กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานกังานเลขานกุารบริษัท 

โทรศพัท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210 
โทรสาร  02-937-1224 


